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EP-választás
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FIDESZ-KDNP
DK
EGYÜTT-PM
JOBBIK
MSZP
LMP

45.59 %
12.74 %
12.16 %
10.16 %
9.5 %
9.18 %

A Fidesz-KDNP gyõzött Józsefvárosban is
Minden szavazókörben a kormánypártok nyertek

EP-VÁLASZTÁS

Józsefvárosban is tarolt a Fidesz-KDNP
Elsöprõ gyõzelmet aratott a Fidesz-KDNP Józsefvárosban is. A kerület 62 szavazókörének mindegyikében a kormánypártok nyerték a vasárnapi EP-választást. A MSZP azonban súlyos vereséget szenvedett, a Jobbikon kívül ugyanis a Demokratikus Koalíció és
az Együtt-PM is megelõzte kerületünkben.
A józsefvárosi Fideszfölényt a legjobban talán
az mutatja, hogy a kerületünkben található 62
szavazókör egyikében
sem tudott az MSZP, a
DK, vagy az Együtt-PM
nyerni. Az összes szavazókörben tarolt a FideszKDNP, és megszerezte a
szavazatok többségét.
Józsefvárosban 16.603
fõ adta le voksát a vasárnapi európai parlamenti választáson. Ez az
országos átlaghoz ha-

Józsefvárosi
szavazókörök
hogy a megyékben,
úgy a fõvárosi kerületekben sem volt egyetlen párt sem, amely a kormánypártokéhoz hasonló arányú szavazatot kapott volna
az EP-választáson. Józsefvárosban a voksok 45,59 százalékát a Fidesz-KDNP szerezte
meg, fölényes gyõzelmet aratva ezzel.
Az országos végeredménytõl
eltérõen a második helyen a
Demokratikus Koalíció végzett
kerületünkben, de a szavaza-
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Az európai parlamenti választáson
leadott szavazatok a VIII. kerületben:
toknak csak a 12,74 százalékát
kapták meg. A harmadik legtöbb támogatást, 12,16 százalékot az Együtt-PM szerezte,
õket követi a Jobbik 10,16
százalékos eredménnyel.
Az európai parlamenti választás nagy vesztese a Magyar
Szocialista Párt lett, amely 9,5
százalékkal csak az LMP-t tudta megelõzni Józsefvárosban. A
Lehet Más a Politika kerületünkben a voksok mindösszesen 9,18 százalékát tudhatja
magáénak.

Sorsolt
sorszám

A listát állító
párt(ok) neve
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MSZP
SMS
FIDESZ-KDNP
A HAZA NEM ELADÓ
JOBBIK
LMP
EGYÜTT-PM

1 572
56
7 542
54
1 681
1 519
2 012

9.5 %
0.34 %
45.59 %
0.33 %
10.16 %
9.18 %
12.16 %
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DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ

2 107

12.74 %

Orbán: Mi gyõztünk a legjobban!
Gyõztünk, nagyon gyõztünk, sõt
mi gyõztünk a legjobban! – értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap
este a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási gyõzelmét. A
kormánypártok eredményváró
rendezvényén, a budai Millenáris Parkban összegyûlt szimpatizánsok elõtt szónokolva a miniszterelnök felhívta a figyelmet
arra, hogy az Európai Néppárt
tagjai közül a Fidesz-KDNP érte
el a legjobb eredményt, vagyis
arányaiban ez a pártszövetség járult hozzá a legjobban a Néppárt
gyõzelméhez.
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sonlóan a választásra jogosultak 29,75 százaléka. A helyi választási iroda tájékoztatása szerint rendkívüli események nélkül, rendben zajlott a szavazás
a VIII. kerületben.

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP EP-képviselõivel

Fidesz-KDNP nyerte a vasárnapi EP-választást a szavazatok 51,49 százalékával, így
az elõzetes adatok szerint 12
mandátumot szerzett az Európai
Parlamentben. A kormánypártok
eredményváró rendezvényén, a
budai Millenáris Parkban a Fidesz elnöke, Orbán Viktor azt
mondta: a most megválasztott
EP-képviselõink jelentik a magyarok elõretolt helyõrségét, „õk
lesznek azok, akik külföldön is a
hazát védik”. A kormányfõ a
mandátumot szerzett kormánypárti EP-képviselõjelöltek gyûrûjében tartott beszédében felhívta
a figyelmet arra, hogy az Európai
Néppárt tagjai közül a FideszKDNP érte el a legjobb eredményt, vagyis arányaiban 
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EP-VÁLASZTÁS
Magabiztos Fidesz-gyõzelem

Toronymagasan nyerte az EP-választásokat a kormánypárt
az Együtt-PM. Budapesten csak
hagyományos fellegvárukban, a
XIII. kerületben és a XIX. kerületben (Kispest) tudták elérni a
második helyet. A nem várt katasztrofális vereség után az
MSZP elnöksége lemondott. A
szocialistáknak így mindösszesen két képviselõjük ül majd az
EP-ben, ugyanannyi, mint a választási eredményét óriási gyõzelemnek elkönyvelõ Demokratikus Koalíciónak. Az EgyüttPM-et és az LMP-t 1-1 fõ képviselheti Brüsszelben.

Magyar képviselõk
az Unióban
A Fidesz-KDNP fölényesen nyerte meg az európai parlamenti (EP) választásokat, így 12 képviselõt küldhet
Brüsszelbe. Vasárnap az is bizonyossá vált, hogy Magyarországon a Jobbik a második legerõsebb politikai formáció, az MSZP támogatottsága tovább csökkent.
vasárnap tartott európai
parlamenti választásokon a Fidesz-KDNP a
szavazatok 51,49 százalékát
kapta, amellyel megszerezte az
abszolút többséget, ezáltal 12
képviselõje lesz Brüsszelben. A
kormánypártok adják a legnagyobb magyar képviselõcsoportot az Európai Parlamentben. A
második legerõsebb párt a választási adatok szerint a Jobbik
lett, a radikálisok 14,68 százalékot szereztek, hárman fogják
képviselni a pártot az Unióban.
Látványosan hanyatlik az
MSZP, amely bár országos szinten még a 3. legerõsebb párt
10,92 százalékos eredménnyel,
de már több helyen megelõzi
õket a Demokratikus Koalíció és

A 21 fõs magyar képviselõcsoport legnépesebb frakcióját a Fidesz-KDNP adja 12 fõvel: Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tõkés László, Deutsch Tamás,
Gyürk András, Gál Kinga,

A



Az Európai Parlamentben
az Európai Néppárt (EPP) alkotja a legnagyobb frakciót,
melynek a Fidesz-KDNP képviselõk is a tagjai

ez a pártszövetség járult hozzá a
legjobban a Néppárt gyõzelméhez.
Három a magyar igazság, megvan a második – fogalmazott Orbán Viktor, utalva az
áprilisi országgyûlési és a mostani EPválasztási gyõzelmükre. Büszkék lehetünk
arra is – folytatta –, hogy a felvidéki Magyar
Közösség Pártja (MKP) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is bejutott az EP-be, így minden eddiginél erõteljesebben lesz képviselhetõ Brüsszelben a
magyar nemzet. A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy hat közép-európai országból
Magyarországon volt a legmagasabb a részvételi arány a választáson.

EP-képviselõinknek az lesz a dolga, hogy
kivívják a tiszteletet a magyaroknak, kiálljanak az érdekeikért, és hogy Brüsszelben is
hallassák a magyarok hangját, mondják el: a
magyarok egységesek, és az egység erejével
újra elutasították a szélsõségeket, legyenek
azok akár jobb-, akár baloldaliak – fejtette ki
Orbán Viktor. Az is a dolguk lesz – mondta
–, hogy „figyelmeztessék az uniós intézményeket: nem szabad olyan útra tévedni,
amely ellentétes a mi közös kultúránkkal és
az európai keresztény civilizáció közös értékeivel”. Az EP-képviselõk teendõi közé sorolta továbbá a rezsicsökkentés, a magyar
föld, a méltányos közteherviselés és általá-

Schöpflin György, Erdõs Norbert, Bocskor Andrea, Deli Andor, Kósa Ádám, Hölvényi
György. A Jobbik Morvai Krisztinát, Balczó Zoltánt és Kovács
Bélát delegálja Brüsszelbe. A
szocialista pártot Szanyi Tibor és
Ujhelyi István képviseli. A Demokratikus Koalíció listáját
Gyurcsány Ferenc vezette, de
már korábban jelezte, hogy nem
kíván Brüsszelbe menni, így a
párt Molnár Csabát és Niedermüller Pétert küldi az EP-be. Az
Együtt-PM pártszövetség 1
mandátumhoz jutott, listájuk
élén Bajnai Gordon neve szerepelt, de átadta helyét Jávor Benedeknek. A Lehet Más a Politika
Meszerics Tamást delegálja az
Unió törvényhozó testületébe.
De nem csak 21 magyar képviselõ lesz az Európai Parlamentben, hiszen Szlovákiában a
Magyar Koalíció Pártja és a
Most-Híd is szerzett 1-1 mandátumot, és az elõzetes eredmények alapján az RMDSZ akár
három képviselõt is küldhet
Brüsszelbe.
A Fidesz arányaiban a legerõsebb európai jobbközép párt, hiszen õk az egyetlenek, akik abszolút többséget kaptak hazájukban. A 12 magyar kormánypárti képviselõvel együtt így az
Európai Néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Összesen 751 fõ alkotja az EU törvényhozó testületét,
ebbõl 211-en (28,1 %) foglalnak
helyet a jobbközép Európai
Néppárt frakciójában, míg az
európai szocialisták 193 (25,7 %)
képviselõt küldhetnek az EP-be.

ban véve Magyarország, a magyarok érdekeinek megvédését.
„Köszöntöm a harcba indulókat! Gratulálok minden megválasztott képviselõnek, tekintet nélkül arra, melyik párt színeiben indult!” – mondta a kormányfõ, aki egyúttal
azt kérte a megválasztott politikusoktól,
Brüsszelben is becsülettel szolgálják a hazájukat. „Európa a mi otthonunk, de Magyarország a mi hazánk. Soha ne feledjék: Magyarország az elsõ. (...) Mi, magyarok csak
együtt, egységben lehetünk sikeresek. Ha
ezt megszívleljük, újra naggyá tehetjük Magyarországot. Hajrá, Magyarország, hajrá,
magyarok!" – zárta szavait Orbán Viktor.
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EP-VÁLASZTÁS
Európa változásra szorul

Pártvélemények az EP-választás után
Az európai parlamenti (EP-) választáson elért eredményét a Fidesz-KDNP
nagy gyõzelemként értékelte. A jobbikosok fontos belpolitikai üzenetnek tekintik, hogy maguk mögé utasították az MSZP-t, amelynek elnöksége – a kudarc tudatában – felajánlotta lemondását a választmánynak. A Demokratikus
Koalíció határozott ellenzéki szerepre készül, az Együtt-PM a kormánnyal
szemben is képviselni kívánja a magyar érdekeket, az LMP egyetlen kijutott
képviselõje pedig lobbicsoportok ellen lépne fel keményen.
yõztünk, nem kicsit, nagyon – nyilatkozta az MTI-nek Deutsch Tamás
EP-képviselõ, aki nagyon nagy eredménynek nevezte, hogy az európai parlamenti választáson
legyõzték az európai
szocialistákat is. Kõkeményen, határozottan, mindenféle
megalkuvás nélkül
kell a nemzeti érdekeket képviselni. A
magyar polgárok érdekeit képviselõ, a
támadásokat elhárító magatartás az, amit a jövõben következetesen gyakorolni szeretnénk – fejtette ki.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti választási eredménye a magyar pártszövetség
befolyásának erõsödését is jelentheti az Európai Néppártban – jelentette ki már Szájer
József, aki újabb ötéves ciklusát kezdheti
meg az EP-ben. Az Európai Néppárttal kapcsolatban elmondta,
azzal számolnak,
hogy a pártcsalád az
elkövetkezõ idõszakban is kiáll Magyarország mellett.
Európa változásra
szorul, és mivel
„Magyarországon
mi kikísérleteztünk
nagyon sok mindent, a rezsicsökkentéstõl kezdve a közteherviselésig és az újraiparosításig, ezek
mind példaként szolgálhatnak Európának”.
A Jobbik az európai parlamenti választáson elérte célját, sikerrel teljesítette tavaszi
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hadjáratát – nyilatkozta Vona Gábor. Az elnök szerint az EP-választás eredményének
két fontos belpolitikai üzenete az, hogy
a Jobbik a második
erõ, az MSZP pedig
összeomlott. Az euszkeptikus, eurealista pártok sikere
azt bizonyítja, hogy
„mindannyian szeretnénk egy közös
Európát, mi is, de
valami egészen mást, mint amit jelen pillanatban kínálnak nekünk”.
Az EP-választás eredményének tükrében az MSZP elnöksége felajánlotta lemondását a párt szombaton ülésezõ választmányának.
Mesterházy Attila
pártelnök kijelentette: a választás végeredményét szomorúan veszik tudomásul, csalódottak.
Hozzátette: azzal a
feladattal küldik a
szocialista EP-képviselõket Brüsszelbe,
hogy a nemzeti érdekeket tartsák szem
elõtt, és a demokratikus pártokkal mûködjenek együtt. Mesterházy gratulált a választást megnyerõ Fidesznek, valamint
azon pártoknak is, amelyek képviselõt tudnak küldeni az EP-be.
Az európai parlamenti választáson elért
eredmény megerõsítette a Demokratikus
Koalíciót (DK) abban, hogy folytassa határozott ellenzéki szerepét. Olyan pártot te-

Az Európai Néppárt a legerõsebb
A nyugdíjasoknak és a tanároknak is lett képviselete
Az Európai Néppárt alakíthatja a legerõsebb frakciót az Európai Parlamentben (EP); több országban megerõsödtek a
szélsõséges, unióellenes pártok.
z Európai Néppárt szerepelt az elõzetes eredmények szerint
a legjobban az EP-választáson: a 751 európai parlamenti
helybõl 211-et tudhat magáénak. Az európai szocialisták 193, a liberálisok 74 mandátumot kaptak. Az erõteljesen szélsõséges, po-
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remtettünk, amely
azt a célt tûzte ki
maga elé, hogy a
legádázabb ellenfele lesz az orbáni önkénynek – hangoztatta Gyurcsány Ferenc. Kijelentette: a
DK az „európai
egyesült államok”
legelkötelezettebb híve. A mi ellenfelünk
továbbra is Orbán Viktor és pártszövetsége, azon fogunk dolgozni, hogy õket szorítsuk kisebbségbe – hangoztatta.
A magyar politikai élet legfiatalabb pártjaként sikerült egy nagyon jelentõs eredményt elérnünk – jelentette ki Bajnai
Gordon. Az EgyüttPM elnöke elmondta, hogy kijutott
képviselõjük Európában mindig a magyar nemzet érdekeiért fog kiállni, ha lehet, akkor a kormánnyal, ha nem,
akár a kormánnyal szemben is. A Brüsszelbe kijutó Jávor Benedek szerint bebizonyították, hogy érdemes kiállni önállóan a választók elé.
Schiffer András, az LMP társelnöke úgy
fogalmazott: pártja az országgyûlési választáson elért eredménye után egy újabb
lépést tett, hogy a magyar politikában
mérvadóvá váljon. Az LMP továbbra is a
magyar választók érdekeiért fog dolgozni,
és azért, hogy az
európai politika ne
legyen kiszolgáltatva lobbicsoportoknak. A zöld párt
színeiben EP-be jutott Meszerics Tamás munkajogi és
külügyi kérdésekkel kíván foglalkozni.

pulista pártok egyes összegzések szerint a voksok 18 százalékát
kaphatták meg. Nagy gyõzelmet aratott a szélsõjobboldali Nemzeti Front Franciaországban, míg Görögországban a szélsõbaloldali görög Sziriza párt szerepelt kiemelkedõen. Nagy-Britanniában az unióból való kilépést szorgalmazó Függetlenségi Párt okozott meglepetést, míg Hollandiában Geert Wilders idegengyûlölõ
pártja a második helyet szerezte meg.
Az EP-ben lesz nyugdíjasokat is képviselõ párt a Szlovén
Nyugdíjasok Demokrata Pártjának köszönhetõen, Svédországból
pedig egy feminista párt is bejutott. A spanyol tanárok által alapított Podemos öt képviselõi helyet szerzett Brüsszelben.

KÖZTÉR

Megszépült az emlékmû
Méltó emlékhely a 32-es gyalogezrednek
Újra felavatták a 32-es gyalogezred hõs katonái elõtt tisztelgõ mûalkotást. A
szobor és környezete az I. világháborús centenáriumi ünnepség-sorozat keretében újult meg.
agas rangú katonai vezetõk részVargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérivételével emlékezett hõs elõdeire um államtitkára beszédében visszaemlékea Vitéz Szurmay Sándor Budapest zett, hogy 1741-ben a pozsonyi országgyûHelyõrségdandár 32-es nemzeti honvéd lésen az ifjú királynõ, Mária Terézia a madíszegysége. A Harminckettesek terén talál- gyarok segítségét kérte Ausztria készülõ
ható, frissen felújíháborúiban, amire a
tott emlékmûnél
nemesek – a szobor
rendezett ünnepétalapzatán is olvaslyen megjelent Koható felirat szerint –
csis Máté, Józsefváa „Vitam et sanros polgármestere,
guinem!” (Életünket
és Vargha Tamás, a
és vérünket!) közfelHonvédelmi Mikiáltással válaszolnisztérium államtak. Pálffy János ortitkára is.
szágbírónak csak
A Hõsök napján
egy feltétele volt,
tartott ünnepélyes
hogy katonáinkat
újraavatáson Kocsakis magyar tiszcsis Máté azokra a
tek, magyar táborkatonákra emlékenokok vezessék. Ekzett, akik életüket
kor állították fel a
Kocsis Máté: „Tisztelet a hõsöknek”
és vérüket adták a
32-es gyalogezredet.
hazáért. A szobor
Az
álfelújításával végre méltó módon emlékez- lamtitkár kiemelte, hogy a felhetünk a 32-es gyalogezredre, akik a pol- ajánlás megtiport nemzeti öntugármester szavai szerint tisztességgel tették datunk erõs fellendülését hozta.
a dolgukat. Hozzátette, hogy a Honvédelmi Üzenetértéke volt ennek a tettMinisztériummal közösen végzett emlék- nek: harcra kész még a magyar
mû-felújítás tökéletesen illeszkedik József- nemzet, képes megújítani az
város újjáépítésébe. Végül kiemelte, hogy a õsök dicsõségét. A 19. század
megújított emlékhely a jelképe annak, hogy végéig tizennégy háborúban,
a névtelen hõsök iránti tiszteletünk megkér- 135 csatában, ütközetben, ostdõjelezhetetlen, és az utókor hálája nem romban és várvédelemben küzszûnhet irántuk.
döttek. A hõsök, akik elõtt most
Az ünnepi mûsor keretében elhangzott a fejet hajtunk, országunk hala32-es baka vagyok én címû ismert katonanóta, dásának ügyét szolgálva életüés az egyházi felekezetek (katolikus, evan- ket adták hazájukért, jövõbe vegélikus, izraelita) is megemlékeztek és ál- tett hitükért, ezért szellemi és
dást kértek a hõs magyar katonákra.
lelki hagyományaik õrzése és ápolása a mi
felelõsségünk is – fejezte be beszédét Vargha Tamás, köszönetet mondva a VIII. kerületi önkormányzat segítségéért az emlékmû helyreállításában.
A felújítás példaértékû együttmûködés
keretében jött létre, melynek során a Honvédelmi Minisztérium a szobrot, illetve annak talapzatát, az önkormányzat pedig annak környezetét hozta rendbe. A Budapest
Galéria szakembereinek segítségével történt felújítás elsõ fázisaként a fémszerkezet
újult meg. Tisztítási és patinázási munkákat
végeztek, melynek eredményeképpen szép,
egységes színû lett a szobortest és a dombormûvek. A második fázisban a porózus
talapzat restaurálására került sor. Az önkorVargha Tamás honvédelmi államtitkár
mányzat a megújuló szobor környezetének
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rendbetételét vállalta, melynek keretében a
szoborkert és a körülötte lévõ kerítés újult
meg, és a megközelítést lehetõvé tevõ kaput
is kialakítottak. Zászlórudakat állítottak a
kertbe, illetve díszkivilágítást is kapott az
emlékmû. A beruházás összköltsége megközelítõleg 10 millió forint volt, melyet a
minisztérium és az önkormányzat hozzávetõlegesen egyenlõ arányban finanszírozott.
Z.B.-B.R.

A Harminckettesek terén található emlékmûvet (Szentgyörgyi István alkotását)
1933-ban közadományokból állították a Mária Terézia által alapított 32-es honvéd gyalogezred hõsei elõtt tisztelegve. A szobortest egy gránátot dobó, másik kezében szuronypuskát tartó, rohamsisakos katonát ábrázol. A talapzat két dombormûve közül az
egyik a Mária Teréziára felesküdõ magyar
nemeseket ábrázolja „Vitam et sanguinem!”, azaz „Életünket és vérünket!” felirattal, a másik az ezred elsõ világháborús
katonáit mutatja be, a háború kezdetének és
végének dátumaival. A talapzat hátoldalán
azon csaták felsorolása olvasható, amelyekben a 32-esek részt vettek.
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Gurmai Zita lehet Kocsis Máté MSZP-s kihívója?
Mostantól az önkormányzati választásra való felkészülés
fogja uralni a hazai politikát. A józsefvárosi polgármester-választáson biztos indulónak tûnik Kocsis Máté. A
szocialisták azonban még keresik a megfelelõ jelöltet.
Sajtóértesülések szerint Gurmai Zita neve is felmerült az
MSZP-ben, mint józsefvárosi polgármester-jelölt. A Magyar Hírlap múlt héten azt írta, hogy a már több választáson is indított, de a szocialistáknak gyõzelmet végül nem
hozó Komássy Ákos helyett Gurmai Zita indításán gondolkodnak a szocialisták.

gy tudjuk, Gurmai jelölését attól tették függõvé, hogy bejut-e az Európai Parlamentbe a május 25-i
választáson. Nem jutott be. A
józsefvárosi polgármesteri székért indított versenyben tehát

Ú

elõfordulhat, hogy egy eddig
Brüsszelben tevékenykedett
politikust indítana a Magyar
Szocialista Párt. Gurmai Zita
tíz évig politizált Brüsszelben,
és európai parlamenti munkája
mellett a Gyurcsány-kormány
idején a környezetvédelmi tárca külsõ tanácsadója volt. Az
Európai Parlament alkotmányügyi bizottságának tagjaként

többször próbálta napirendre
tûzetni Brüsszelben a magyar
Alaptörvényt. 2013 nyarán
megszavazta a Magyarországot elmarasztaló határozatot,
és részt vett a hazánkat elítélõ
Tavares-jelentés összeállításában, ami miatt a kormánypártok erõsen kritizálták. Ahogyan amiatt is, hogy a magyar
kormányt lejárató levelet kö-

A Négy Tigris végnapjai

röztetett több száz EP-képviselõnek és több ezer uniós alkalmazottnak a magyar szocialista delegáció más tagjaival
együtt. Gurmai Zita az itthoni
belpolitikában leginkább az
MSZP Nõtagozatának vezetõjeként volt eddig aktív. Idén januárban nagy port kavart, amikor bejelentette, hogy az MSZP
kormányra kerülése esetén
megszüntetné a gyed extrát.
Mesterházy Attilával együtt
aláírta azt a beadványt is,
amelyben azt kérik az uniótól,
hogy vizsgálja felül az E.ON
gázüzletág állami visszavásárlását. (A magyarországi földgázipari érdekeltségeket a szocialista kormányok idején adták külföldi kézbe, s a jelenlegi
kormány tavaly vásárolta viszsza.)

Üzlethelyiségeket kínál
Józsefváros

Józsefváros Önkormányzata úgy döntött, hogy a tisztességes eladók ezután is
Üzlethelyiségeket kínál Józsefváros a becsületes piacosoknak teret kapnak a kerületben. A piacról kiköltözõ gazdasági társaságok és vállalkozók az üresen álló, nem lakás célú önA kiürítési végrehajtás elõkészületeként bejárást tartottak a MÁV Zrt. kormányzati helyiségeket bérelhetik
szakemberei a józsefvárosi piac területén, hogy felmérjék a konténerállo- kedvezményes feltételekkel. Errõl a lehemányt és az építményeket - közölte a vasúttársaság. Azoknak a kereske- tõségrõl az önkormányzat vagyongazdõknek, akik a jogszabályokat betartva mûködnek, könnyített eljárás- dálkodási cégének, a Kisfalu Kft-nek a
ban, kedvezõ feltételekkel ajánl megfelelõ üzlethelyiséget Józsefváros munkatársai szórólapok formájában, a
Önkormányzata a kerületben.
piacon értesítik a kereskedõket.

A bérbeadás menete
egkezdõdött a visszaszámlálás, a Pesti Központi Kerületi Bíróság a közelmúltban rendelte
el az olcsó, ázsiai csempészáruk
központjának számító „Négy Tigris” piac teljes területének kiürítését, és a nemzeti vasúttársaság birtokába adását. A végrehajtás megkezdésére várhatóan júniusi idõpontot jelölnek ki. Az eljárás gyors
és szakszerû végrehajtása érdekében felmérték a területen található
bódék, konténerek számát. Ha a
végrehajtás napjáig nem szállítja el
tulajdonosuk, a vasúttársaság
bontja el õket.

M

A listából kiválasztott helyiségek megtekintését a Kisfalu Kft. Helyiség Bérbeadási Irodájának (1083 Budapest, Losonci u. 2. I. emelet 13. szoba) munkatársai
biztosítják. A konkrét bérbevételi kérelem benyújtása mellé szükséges becsatolni a vállalkozói igazolvány másolatát
vagy gazdasági társaság esetében 30
napnál nem régebbi cégkivonatot és az
aláírásminta másolatát. A kérelem elbírálásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt, melynek eredményérõl a kérelmezõ írásban értesül. Ezt
követõen kerülhet sor a bérleti szerzõdés aláírására.
További részletek: www.kisfalu.hu

A Józsefvárosi Polgárõrségbe várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék, hogy kerületünk tisztább és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyezetükért. A büntetlen elõélet feltétel! Jelentkezni lehet: polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 32-32-770 és a polgárõrség telephelyén: Magdolna utca 33., illetve Kaiser Józsefnél, a polgárõrség vezetõjénél.
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OKTATÁS
A kicsik is megjegyezhetik

szám alatti bölcsõde.) A JEB új intézményvezetõje úgy gondolta, hogy a hosszú,
hivataloskodó elnevezés helyett az óvodák mintájára egyszerûbb és barátságosabb neveket kapjanak a bölcsõdék is.
Az ötlet pozitív fogadtatásra talált: az
Ezentúl már nem csupán az utca
intézmények dolgozói és a szülõk közös
és a házszám alapján lehet beerõvel igyekeztek megfelelõ nevet találni
azonosítani a józsefvárosi bölaz egyesített bölcsõdéknek. Az összegyûlt
csõdéket. Az itt dolgozók és a
javaslatokból szavazás útján választották
szülõk szavazatai alapján a gyerki a telephelyek fantázianeveit.
mekvilághoz illeszkedõ fantáEnnek alapján a Baross u. 103-ban lévõ
zianeveket kaptak az intézmébölcsõde a „Mini-Manó” nevet vette fel,
nyek.
a Baross utca 117. alatti pedig a „Babóca”
nevet kapta. A Horánszky utcaiból „Jákerületi önkormányzat hét böltékvár” lett, a Százados úti pedig „Fecsecsõdét mûködtet, ezek közül
gõ-tipegõk” Bölcsõde. „Tücsök-lak”hat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsõnak hívják ezentúl a Tolnai utcai bölcsõdék (JEB) felügyelete alá tartozik. A
dét, míg az Ybl Miklós által tervezett,
hetedik bölcsõde óvodával integrált intéz- többi intézményt viszont csak az elhelyez- legpatinásabb hazai bölcsõde a „Gyerményként mûködik, így ennek neve is van kedésük megjelölése alapján nevezték el. mekkert” nevet viseli a Nagy Templom
– ez a „Katica”, a Vajda Péter utcában. A (Például: 1084 Budapest, Tolnai L. u. 19. utcában.

Nevet kaptak a bölcsõdéink

A

Az új laborok és a kapcsolódó anyagok
sokkal nagyobb lehetõséget nyújtanak ezután a természettudományos órákon való
300 milliós fejlesztés
kísérletezésekhez – hangsúlyozta Poros
András, az ELTE Gyakorlóiskola igazgatója.
Új, több mint 300 millió forintos értékû természettudományi laboratóriumoAz iskola az Új Széchenyi Terv részeként
kat alakítottak ki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Trefort Ágos- megvalósult projektben 311 millió forintos
ton Gyakorlóiskolában. Az uniós támogatásból megvalósult fejlesztést uniós támogatásban részesült, melybõl új
Klinghammer István felsõoktatásért felelõs államtitkár adta át.
természettudományi laboratóriumokat alakítottak ki, kísérleti eszközöket és korszerû
Trefort Ágoston Gyakorlóiskola már a
Karácsony János, az ELTE rektor-helyet- tananyagokat vásároltak.
20. század elejétõl a magyar oktatás tese úgy vélekedett, egy ilyen laegyik pillére volt – hívta fel a figyelmet az boratórium kettõs szerepet is
államtitkár, majd hozzátette, az a tudás, betölthet. Egyfelõl az itt tanuló
amit a diákok itt kapnak, késõbb a magyar diákok tudása megalapozottabb
tudományos életben hasznosul.
lesz, másrészrõl annak a diákAz új labor fontosságára utalva Kling- nak, aki eddig nem érdeklõdött
hammer István elmondta, az emberek mint- a természettudományok iránt,
egy 90 százaléka vizuális típus, így köny- lehet, hogy éppen ezekben a lanyebben megmarad bennük az, amit a ke- boratóriumokban ébred fel a kízükbe vehetnek, vagy meg tudnak vizsgál- váncsisága, és utána az egyeteni. A magyar oktatás az elmúlt 20 évben er- men, természettudományi szare nem adott lehetõséget a diákoknak – szö- kon folytatja tanulmányait – tetgezte le.
te hozzá a rektor-helyettes.

Modern laboratóriumok a Trefort Gyakorlóiskolában

A

Óvodapedagógusi álláshelyek
A józsefvárosi napközi otthonos óvodák közalkalmazotti foglalkoztatású, teljes munkaidõs óvodapedagógusokat keresnek az alábbi munkahelyekre: Gyerek-Virág óvoda (Baross u. 111.), Hétszínvirág óvoda (Kun u. 3.), Várunk Rád óvoda (Csobánc u. 5.) Kincskeresõ óvoda
(Bláthy Ottó u. 35.), Pitypang óvoda (Százados út 15.) és Katica óvoda (Vajda Péter u. 37). Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázat benyújtásának helye,
munkavégzés helye
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda
Kincskeresõ Napközi Otthonos Óvoda
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Katica Bölcsõde és Napközi Otthonos Óvoda

Meghirdetett pedagógusálláshely

Közalkalmazotti
jogviszony
idõtartalma

Foglalkoztatás
jellege

Munkakörhöz
tartozó feladat

1 fõ üres álláshely
2 fõ üres álláshely
1 fõ határozott idejû helyettesítõ
1 fõ üres álláshely
1 fõ üres álláshely
1 fõ üres álláshely
2 fõ határozott idejû helyettesítõ
1 fõ határozott idejû helyettesítõ
1 fõ határozott idejû helyettesítõ

2014. 06. 01-tõl
2014. 09. 01-tõl
2014. 06. 01-2017. 07. 31.
2014. 09. 01-tõl
2014. 09. 01-tõl
2014. 07. 21-tõl
2014. 09. 01-tõl
2014. 09. 18-tól
2014. 07. 21-tõl

teljes munkaidõs

óvodapedagógus

teljes munkaidõs

óvodapedagógus
fejlesztõpedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus

teljes munkaidõs
teljes munkaidõs
teljes munkaidõs
teljes munkaidõs
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MOZAIK

Fogyatékkal élõk munkába állása

Tavaly õsszel mindkét önkormányzat kiválasztott munkatársai úgynevezett érzékenyítõ tré18 értelmi sérült és autista fiatalt készített fel a munkára ningeken vettek részt, ahol a foa Salva Vita Alapítvány a józsefvárosi önkormányzattal gyatékkal élõ emberekkel való
együttmûködésben.
akadálymentes kommunikációról tanulhattak. Ezt követõen
ontos mérföldkõhöz érkezett
három munkára
a Salva Vita Alapítvány „Érfelkészítõ képzést
telmi sérült és autizmussal élõ
tartottak 18 értelmi
személyek bevonása közösségi
sérült és autista fiafeladatokhoz kapcsolódó muntal részére, melyekaerõpiaci programokba” címû
ken a gyakorlati
pályázata (TÁMOP 1.4.1.-11/2munkahelyeket az
2012-0014). A programot az Alaegyüttmûködõ önpítvány a VIII. kerületi és a
kormányzatok inXVIII. kerületi (Pestszentlõrinc –
tézményei és forPestszentimre) önkormányzattal
profit vállalatok
együttmûködésben pályázta
biztosították. A Jómeg. Céljuk a közfeladatot ellátó
zsefvárosi Városszervezetek felkészítése volt a elsõsorban autista és értelmi sé- üzemeltetési Szolgálatnál kertémegváltozott munkaképességû, rült munkavállalók fogadására. szeti feladatokat próbálhattak ki

F

a gyakornokok. „Nagyon lelkesített a gyakorlaton, mikor virágokat ültethettünk” – nyilatkozott az egyik értelmi sérült fiatal
lány. A XVIII. kerületben a Bababirodalom és a Napsugár Bölcsõdében, illetve a Somogyi
László Szociális Szolgálatnál
dolgoztak a fiatalok. „A gyakorlat során kedves, segítõkész embereket sikerült megismernem,
akik szárnyaik alá vennének, ha
szükséges” – mondta egy másik
résztvevõ.
A program segítségével eddig
12 fõ állhatott munkába, közülük öten közfeladatot ellátó intézményben dolgoznak. Az önkormányzati gyakorlati helyek
közül több is tervezi megváltozott munkaképességû személy
felvételét.

Á RVERÉSI HIRDETMÉNY
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. nyílt árverést hirdet az alább felsorolt ingatlanok értékesítésére.
sorszám

cím

hrsz

alapte- szobarület szám
(m2)

1

Rákóczi út 13. fsz.

36546/0/A/9

107 m2

2

Somogyi B. u. 21. fsz.+pince
(2. árverés)
Bezerédi u. 9. I. 11.
Nagy Fuvaros u. 5. I. 13.
Nagy Fuvaros u. 27.
fsz. 2. utcai (2. árverés)
Kis Fuvaros u. 11. III. 5.
Tavaszmezõ u. 5. I. 6.
Baross u. 59. I. em.
Baross u. 45. III. 44.
Práter u. 48. VIII. 29.
Szigony u. 13/A. VI. 22.
Koszorú u. 23. fsz. 2.
Koszorú u. 19-21. fsz. 13.
Szeszgyár u. 9. fsz. 4.
Kálvária u. 24. fsz. 6.
Sárkány u. 14. II. 38.
Hõs u. 1. A. ép. fsz. 502.

36468/0/A/1

554 m2

34669/0/A/12
35032/0/A/13
35049/0/A/2

29 m2
25 m2
172 m2

1
1

35100/0/A/30
35245/0/A/13
35232/0/A/27
36777/0/A/64
35728/2/A/437
35728/2/A/300
35267/0/A/8
35268/0/B/1
35906/0/A/4
36063/0/A/8
35989/0/A/39
38839/13/A/9

38 m2
38 m2
193 m2
40 m2
50 m2
41 m2
43 m2
30 m2
28 m2
34 m2
29 m2
69 m2

1
1+1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
1+1
1+1
1
1
1+1
1
1

funkció
üzlethelyiség
üzlethelyiség
lakás
lakás
üzlethelyiség
lakás
lakás
helyiség
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás
lakás

komfortfokozat

kikiáltási ár

megtekintés idõpontja

6 048 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 09:00-09:15

19 200 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 09:30-09:45

1 976 000 Ft
1 200 000 Ft
5 800 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 09:55-10:10
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 10:20-10:35
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 10:40-10:55

1 608 000 Ft
2 504 000 Ft
22 880 000 Ft
komfortos
3 200 000 Ft
összkomfortos 2 800 000 Ft
összkomfortos 2 296 000 Ft
komfortos
2 320 000 Ft
komfortos
1 920 000 Ft
komfortos
1 624 000 Ft
komfort nélküli 1 768 000 Ft
komfortos
1 856 000 Ft
komfortos
4 128 000 Ft

2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 11:00-11:15
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 11:25-11:40
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 11:50-12:05
2014. 06. 03. (kedd) és/vagy 06. 12. (csüt.) 12:10-12:25
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 09:00-09:15
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 09:20-09:35
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 09:45-10:00
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 10:10-10:25
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 10:30-10:45
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 10:55-11:10
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 11:20-11:35
2014. 06. 05. (csüt.) és/vagy 06. 10. (kedd) 12:00-12:15

félkomfortos
komfort nélküli

félkomfortos
félkomfortos

Az árverésen való részvétel jelentkezési határideje: 2014. június 18. (szerda) 16.00 óra, az árverés lebonyolításának idõpontja: 2014. június 19. (csütörtök), az árverés
lebonyolításának helyszíne: Kesztyûgyár Közösségi Ház, Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám alatti nagyterme. Az árverés részletes feltételeirõl a Kisfalu Kft. 1083 Budapest,
Losonci u. 2. szám alatti irodájában, ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 13.30-18.00; szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek 8.00-11.30), vagy telefonon a 216-6961 és 3336781 telefonszámon érdeklõdhetnek.
Kisfalu Kft., Kovács Ottó sk.

Apróhirdetés
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve vállalom becsületesen
ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét, festését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 06-70-550-0269
Pataki & Kürth Liftszerviz Kft. Felvonó-telepítés, karbantartás, hibaelhárítás, felújítás, távfelügyelet, kamerák elhelyezése. Tel.: 06-20-9252133, liftszerviz@liftszerviz.hu
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Társasházak közös képviselete
teljes körû ügyintézéssel. Hátralékok behajtását kiemelten kezeljük. Generál-F Kft. Tel.: 216-8802;
e-mail: iroda@general-f.hu
www.general-f.hu
Elcserélném összkomfortos, saját
tulajdonú, 28 nm-es lakásom, megvásárolható önkormányzati, 3,5
szobás lakásra értékegyeztetéssel.
Tel.: 06-30-210-7722

Mi a jó gazda gondosságával járunk el Társasháza nevében! Legyen szó akár a bevételek/kiadások optimalizálásáról, kinnlevõségek kezelésérõl, mûszaki problémák azonnali megoldásáról, felújítások hatékony lebonyolításáról,
szakmailag felkészült kollégáink
teljes körû képviseletet biztosítanak. „Az Ön otthona, a mi hivatásunk!” Tel.: 06-30/861-25-97;
info@budapestihazmester.hu.

HIRDESSEN
A JÓZSEFVÁROS
ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a
Szerkesztõségben elõzetes
telefonegyeztetés alapján:
Tóth Józsefné 210-4900,
vagy szerkesztoseg@jozsefvaros.hu

KULTÚRA

A közös éneklés varázsa
Kórusok Éjszakája a Palotanegyedben
Erkélyeken, belsõ udvarokban, tereken, sokszor meglepetésszerû helyszíneken és
pillanatokban csendültek fel
egy-egy kórus hangjai a józsefvárosi Palotanegyedben, amelyet május 24-én, a második alkalommal megrendezett Kórusok Éjszakáján ismét betöltött
az emberi énekhang varázsa.
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága és Józsefváros Önkormányzata által is támogatott, a Halastó Egyesület által szervezett rendezvény keretében 30 kiváló kórus közel
600 énekese töltötte meg zenével a Szabó
Ervin Könyvtár, a Mikszáth tér és a Lõrinc
pap tér környékét. A klasszikus zene mellett hallhattunk folklór, kortárs, jazz és
könnyûzenei mûveket is.

A

A fellépések helyszínei az Építész udvar, a FSZEK Zenei Gyûjteményének kertje, a Pesti Jézus Szíve Templom, a PPKE
Jogi Karának Gesztenyés Kertje és a Rajk
László Szakkollégium voltak, ahol félórás
koncerteket adtak az egymást váltó kóru-

Kinyitott a tûzoltólaktanya
A legtöbb kisfiú arról álmodozik,
hogy tûzoltó lesz, ha felnõ. A „Nyitott kapuk, nyitott laktanyák” címû,
országos programsorozat keretében
május 24-én kerületünkben is alkalmuk nyílt arra, hogy közelebbrõl
megismerkedjenek ezzel a hõsies
hivatással, és próbára tegyék magukat „lánglovagként”.
rszágszerte közel 250 laktanya
nyitotta meg kapuit gyermeknap
közeledtével. A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dologház utcai
laktanyájában Varga Ferenc tûzoltó dandártábornok köszöntötte a szép számú érdeklõdõt, és elmondta, hogy évente közel
400 gyermekintézménybe látogatnak el,

O

hogy megismertessék az ovisokat és az iskolásokat a tûzoltók hivatásával.
A Dologház utcai laktanyában délelõtt
10 és délután 4 óra között változatos, izgalmas programokkal és bemutatókkal
vártak kicsiket és nagyokat. A bátor önkéntes tûzoltók az udvaron egy készülék
és a szakemberek segítségével maguk is
megpróbálkozhattak a tûzoltással, sõt
gázálarccal és sûrített levegõt adagoló készülékkel felszerelve bemehettek egy sátorba is, ahol sûrû füst fogadta õket, csakúgy, mint egy igazi tûz helyszínén. Emellett testközelbõl szemügyre vehették két
tûzoltóautó belsejét is, megismerhették a
bennük elhelyezett készülékeket, felszereléseket. Az épületben megtekinthették a
bemutatótermeket, kiállításokat és emlékszobákat, illetve kvízt tölthettek ki, és papírból összehajtogathattak
egy tûzoltóautót is. A nap
során három alkalommal
próbariasztást is tartottak a
laktanyában, amikor a hivatásos tûzoltók bemutatták, hogyan indulnak el
egy-egy tûzesethez. Az ismereteken és az életre szóló élményen kívül a szervezõk lufikkal, gyümölcsszeletekkel és a Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából csokoládéval is megajándékozták a kicsiket.

sok, többek között az Erkel Ferenc
Vegyeskar, a Kodály Intézet nõi és férfikara, a Vox Mirabilis, az Eötvös Gimnázium
kórusa, a Budapesti Ifjúsági kórus és a Budapest Show Kórus. Az óriási érdeklõdés
miatt gyorsan teltházassá váltak a produkciók, de senki sem maradt le
egyetlen együttesrõl sem, mert a
kórusok több helyszínen is felléptek az este során. Emellett ráadásként, a hangulat fokozásaképpen idõrõl idõre felbukkant
az utcákon és a köztereken is
egy-egy kórus, hogy a tiszta,
csengõ-zengõ emberi énekhang
csodájával és a közös éneklés
örömével ajándékozza meg az
arra sétálókat, sokszor aktívan
bevonva õket egy-egy produkcióba. Az est megkoronázásaként
aztán összegyûlt a rendezvény
valamennyi fellépõje a Mikszáth
téren. Több száz ember hangja csendült
fel, amikor a járókelõkelõkkel közösen elénekelték a Kórusok Éjszakája 2014-es hivatalos záródalát, az Este van már, késõ
este kezdetû magyar népdalt.
T.O.

Népi játékok a Múzeumkertben
Civilek a Palotanegyedért Egyesület
(CaPE) a tavalyi sikeres gyermeknapi
rendezvény után idén is a Múzeumkertbe
várta a gyermekeket. A rendezvényen változatos programok – kézmûves foglalkozások, labdajátékok, logikai és társasjáté-
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kok – várták az érdeklõdõket, akik az „Így
tedd rá!” csoport vezetésével népi játékokat játszhattak és néptáncot is járhattak. A
szervezõk limonádéval és a Baross Cukrászda finom és egészséges epertortájával
is kedveskedtek a kicsiknek. Az édesség
nyírfacukorral és kókuszliszttel készült,
így bárki bátran fogyaszthatta. A Józsefvárosi Önkormányzat jóvoltából összesen
több száz tõnyi cserepes virágot is ajándékba kaptak a vendégek. A Palotanegyed lakói mellett a Nap Klub Alapítvány által támogatott családok közül is sokan jelen voltak a családközpontú, kellemes hangulatú
rendezvényen.
T.O.
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Józsefvárosi Galéria programjai
Cím: 1085 Budapest, József krt. 70.
Telefon: 1-313-9883
(A Corvin negyed metró- és villamosmegállónál)

Az elõadásokon a részvétel szerepe az alkotó és befogadó
ingyenes, de elõzetes beje- folyamatokban.
lentkezés szükséges szeFILMKLUB
mélyesen vagy telefonon.
 Május 28. szerda, 18 óra
KIÁLLÍTÁS
„Lujos” – portréfilm Kõ Pál
 TÉRKÉPZETEK – Bohus szobrászmûvészrõl
Zoltán üvegtervezõ, szobrász
kiállítása
Megtekinthetõ:
június 2-áig (ingyenesen, hétköznap 9–18 óráig, szombaton 10–15 óráig)

ELÕADÁS
 Május 27. kedd, 15 óra
Teóriák, praktikák, regulák
az alkotófolyamatban
Zele János mûvésztanár vetítéses elõadása
A közlés, az ábrázolás, a kifejezés tanult és ösztönös formái. Ábrázolási konvenciók
és tartalmi szabályozások

Rendezõ: Gulyás János, Balázs
Béla-díjas filmrendezõ, operatõr, érdemes mûvész
Vendég: Kõ Pál, Kossuth-díjas szobrászmûvész, egyetemi
tanár
A mûvésszel a vetítés után
beszélget: Sipos Endre mûvészetfilozófus

MEGHÍVÓ
A Jobbik józsefvárosi szervezete
mindenkit szeretettel vár

TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2014. június 2., hétfõn 18 órakor
ELÕADÁST TART DR. VARGA TIBOR JOGTÖRTÉNÉSZ
Helyszín: 1086 Bp. Baross u. 126.
A rendezvény végén gyertyagyújtást tartunk
a Kálvária téri kettõskeresztnél.
INFORMÁCIÓ: +36 703 723 120

Sok szeretettel várunk minden olvasni
vágyó látogatót a Kálvária téri könyvtárba.
16 éven aluli gyermekek és a 70 éven felüliek
térítésmentesen tudnak beiratkozni.
Legközelebbi programunk:
2014. május 30-án gyermeknapi kézmûves foglalkozás.
Cím: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
VIII/2. sz. Könyvtár
1089 Bp. Kálvária tér 12.
Tel: 313-8037
E-mail: fszek0802@fszek.hu
Nyitva tartás: Hétfõ: 14-19; Kedd: 9-14; Szerda: 14-19;
Csütörtök: 10-14; Péntek: 14-19

Június elseje, II. János Pál pápa tér

Bóbita Családi Nap
az Erkel Színháznál
Színvonalas programokkal várja a budapestieket a Bóbita
Családi Nap június elsején, vasárnap délelõtt 10 órától a
II. János Pál pápa téren. A Józsefvárosi Önkormányzat, a
Magyar Állami Operaház–Erkel Színház, a Fidelio Média
és az Unicef közös szervezésében a család apraja-nagyja
megtalálja a számára érdekes programot.
Bóbita Napot a Csillag- Garabonciás Gólyalábas Utcaszínszemû gyermektánc- ház mûsorát láthatják.
együttes nyitja a TünAz elõadások mellett a gyeredök zenekar kíséretében, 11 órá- kek és a gyermeklelkû felnõttek
kipróbálhatják az arcfestést, a tündérhajszobrászatot, de lesz
zsonglõrtanoda és lufivarázs is. Lehet majd
nemezelni, papírt meríteni, illatzsákot készíteni és ékszereket alkotni. Az ügyesebbek
saját készítésû sárkányt is röptethetnek.
A Kézmûvesek és a
tól pedig kivetítõn láthatják a Mesterségek utcájában szebbnél
Hófehérke és a hét törpe táncjáték szebb portékákban gyönyörélõ közvetítését az Erkel Szín- ködhetnek. A komolyabb szóraházból. A mesejáték után kozást kedvelõ gyerekeknek
13.30-tól közönségtalálkozóra lesz olvasó- és rajzsarok.
kerül sor a Nagyszínpadon,
Aki megéhezik-megszomjaahol az elõadás fõszereplõi zik a nagy szórakozás közepetélõben barátkoznak kis közön- te, gasztronómiai ínyencségeket
ségükkel. Ugyanitt 14 órától az kóstolhat a Kalácstekerintõben,
Eszter-lánc mesezenekar ját- a Sárkányfalodában vagy a
szik, majd Méhes Csaba panto- Szörpentõben.
mimmûvész és a Brass in the
Five rézfúvós kvintett humoros elõadásán szórakozhatunk.
16.30-tól a Kaláka együttes, 18
órától pedig a Ghymes lép színpadra.
A Tündérporondon 11.30-tól
a Báb(a)Kalács Bábszínház mutatkozik be, 14.30-tól az Aranyszamár Színház, 16 órától pedig a
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Tisztelettel meghívjuk Önt
Fiedler Péter „Tavasz Párizsban” címû
kiállításának megnyitójára
2014. június 2-án, hétfõn 18:30 órára
A kiállítást megnyitja:
Uhl Gabriella mûvészettörténész
A kiállítás 2014. június 2–30. között ingyenesen látogatható
Helyszín: H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési
Központ. 1085 Budapest, Horánszky u. 13.
Szervezõk: Civilek a Palotanegyedért Egyesület, H13
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RENDÕRSÉG
A kerületi rendõrség tájékoztatója

Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs,
a leállósávon, vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetõleg – ha az út- és forgalmi viszonyok ezt lehetõvé teszik – a lakott területen kívüli úton, a fõútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
Lakott területen levõ olyan úton, ahol az úttest kerékpár-közleA nyár közeledtével újra elõkerültek a kerékpárok. Ahhoz, hogy kedésre alkalmatlan, illetve az tilos, kerékpárral a gyalogos forgaa kerékpározás valóban örömöt okozzon, az alábbi tudnivalókkal lom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán
kell tisztában lenni.
is szabad közlekedni. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a
járdán csak egy sorban szabad haladni.
Mûszaki feltételek
A kerékpárosnak le kell szállnia, és azt tolva – a gyalogosok
Az elsõ és legfontosabb, hogy kerékpárunk mûszaki állapota
közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten
kifogástalan legyen (fékek, kerekek megfelelõ állapota,
áthaladnia.
lánc olajozottsága). Évente egy alkalommal érdemes
A kétkerekû kerékpáron 16. életévét betöltött szeszervizbe vinni a kerékpárt, hogy minden alkatrész jamély szállíthat 10 évnél nem idõsebb, a kerékpárt nem
vításra kerüljön.
hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettõnél több kerekû
A másik nagyon fontos tényezõ kerékpárunk felszerelékerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a
se a kötelezõ tartozékokkal:
kerékpárt nem hajtó utast.
– fehér színû elsõ lámpa
Tilos
– vörös színû hátsó lámpa
a) fõútvonalon 12. életévét be nem töltött sze– vörös színû hátsó prizma
mélynek kerékpározni;
– két, egymástól független fék
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
– csengõ
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpár– borostyánsárga színû küllõprizma legalább az elutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolsõ keréken
ni;
Ehhez társulnak javasolt tartozékok: pedálon és
d) kerékpárt más jármûvel, illetõleg állattal vonküllõk között borostyánsárga színû prizmák, karos
tatni;
szélességjelzõ prizma, visszapillantó tükör, sárvédõ
e) kerékpáron oldalra kinyúló, elõre vagy hátra
és bukósisak.
egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetõt a
Lakott területen kívül, az úttesten éjszaka vagy rossz
vezetésben akadályozó, vagy a személy- és vagyonbiztonságot
látási viszonyok között kötelezõ a fényvisszaverõ ruházat.
egyébként veszélyeztetõ tárgyat szállítani;
KRESZ-ismeret
f) kerékpárral állatot vezetni.
Kiemelten fontos a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabáA felsorolt szabályok betartásával, megfelelõ állapotban lévõ
lyok ismerete, amelyeket a KRESZ fogalmaz meg. A kerékpár jár- kerékpár használatával a kerékpározás a család valamennyi számû, tehát vezetéséhez alkalmas állapotban kell lenni (ittasan, bó- mára pozitív élménnyé válik, nem beszélve az emberi szervezetdult állapotban nem szabad kerékpározni).
re gyakorolt jótékony hatásairól.

Kötelezettségek a kerékpárt
használó személyek számára

Rendõrségi hírek
Buszon lopott
Egy ismeretlen elkövetõ a 9-es buszon május
13-án, a délelõtti órákban az egyik utas kezébõl
kikapta a mobiltelefonját, majd a Szigony utcai
megállóban leugrott a jármûrõl és elmenekült.
A sértett azonnal értesítette a józsefvárosi rendõröket, akik – a nagyon jó személyleírásának köszönhetõen – pár
órán belül elfogták a gyanúsítottat egy Kálvária téri társasház
egyik lépcsõházában.

Keressük a képen látható nõt
A BRFK VIII. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen
személy ellen. A nõ Kiss Irén Évának adva ki magát, 2014. január 14-én, 20 óra tájban segítséget kért egy férfitõl. Az általa elõa-

dott történet szerint bõrig ázott, és szeretett volna kicsit megszárítkozni. A sértett beengedte a lakásába, ahonnan a nõ eltulajdonította irattárcáját, benne személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
adókártyáját, tb-kártyáját, 2014. évi BKV bérletét, OTP bankkártyáját, valamint készpénzét. Az ismeretlen tettes az eltulajdonított bankkártyát felhasználta, és készpénzt vett le a férfi számlájáról.
A VIII. kerületi Rendõrkapitányság kéri,
hogy aki a képen látható nõt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével, vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-1-477-37-15 telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést a „Telefontanú” ingyenesen hívható 06-80-555-111os zöld számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), a 107-es, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
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Háziasszonyoknak
Apró, hasznos tanácsok
– nem csak nõknek
Teafaolaj
ltalános fertõtlenítõszerként alkalmazhatjuk, elpusztítja a gombákat, baktériumokat és
még a vírusokat is. Nyáron, ha leégünk napozás
közben, gyulladáscsökkentõ, és a fájdalmat is
enyhíti. Légúti és különbözõ hörghurutos betegségeket, a torok-, illetve
mandulagyulladást gyógyítja, az asztmások kínjait enyhítheti. Masszírozhatunk is vele, fokozza a vérkeringést, és jótékonyan hat az
idegrendszerünkre. A ruhák fertõtlenítéséhez pár cseppet
rakjunk a mosószerbe. Nyáron a rovarok ellen hatásos, mivel
illata távol tartja õket a szobánktól, de a kullancsok eltávolításában is nagy segítségünkre lehet néhány csepp belõle. Hatékonyan kezelhetõ vele az aknés, gyulladt bõr, az ekcéma, a
körömgomba. Szemölcsök ellen jó, herpesznél is segítségünkre lehet. Sok kozmetikumban magtalálható már, de közvetlenül a problémás felületre kenve a leghatásosabb.

Á

Madársaláta
osszú idõre kiszorult a
magyar háztartásokból,
pedig nem a modern növénynemesítés eredménye, hanem
régóta ismert és igen kedvelt.
Valaha galambbegysalátának
hívták, egy szántóföldi gyomnövény volt, ám mára az egyik
legdivatosabb
saláta-alapanyag. A zöld levelûek közül tekintenek rá sokan királyi saaz egyik legaromásabb, ezért is látaként. Egész évben kapható,

H

vitaminkoncentrációja a nyári
hónapokban a legnagyobb, valóságos szupernövény. Ásványi anyagokban, vitaminokban
egyaránt igen gazdag. A fejes
salátához képest kétszeres
mennyiségû C-vitamint tartalmaz. Jelentõs mennyiségben található benne B6 és A-provitamin is. Már 10 dkg madársaláta fedezi a normál étrend melletti folsavszükséglet felét, jód-

tartalma egészen kiemelkedõ,
de kálium, kalcium, magnézium, réz és cink egyaránt számottevõ mennyiségben található benne. Tisztító és immunerõsítõ hatása miatt sportolók,
kismamák, diétázók és természetesen az egészségükre tudatos figyelmet fordítók egyik
kedvence. Tanácsos mindig
frissen fogyasztani.
Kiss Éva

Ma ezt sütöttem ki…
kipróbált, bevált receptek Évi konyhájából
lajjal a szeletek
mindkét oldalát, hogy jobban ragadjon rájuk a mag. Felhevített, pici olajjal kikent, vastag aljú serpenyõben
mindkét oldalról pirosra sütjük. A salátához valókat apróra vágjuk, ízlés szerint
sózzuk, s olajjal meglocsoljuk. Lazán öszszekeverjük, ráfektetjük a még meleg sajtot, és lehetõleg azonnal fogyasztjuk.

Madársaláta grillezett sajttal
Hozzávalók:
20 dkg félkemény sajt, 5 dkg szezámmag,
1 ek. olívaolaj, 20 dkg madársaláta, 1 csokor petrezselyem, 1 fej lilahagyma, 1 kisebb kigyóuborka, 2 db paradicsom, 1 ek.
olaj (szezám, dió, olíva vagy tökmag), só

Elkészítése:
tartalma (93 %), amihez alacsony kalóriaA sajtot másfél ujjnyi vastag szeletre vág- Miért egészséges?
juk. Megkenjük pici sóval elkevert olívao- Mert a madársalátának igen magas a víz- tartalom párosul.
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